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MEER INFO 
EN 

BESTELLEN

MEER INFO 
EN 

BESTELLEN

ONLINE
LEZEN

ABONNEMENT
Codex Maatschappelijke 
Dienstverlening 

Door Inforum en VVSG

Deze codex is specifiek op OCMW-maat 
gemaakt: we hebben alleen de relevante 
passages uit het Decreet Lokaal Bestuur 
opgenomen.

De codex is uitgebreid met specifieke 
regelgeving over de maatschappelijke 
dienstverlening.

U krijgt twee keer per jaar een geactuali-
seerde versie in de bus. 

Wegwijs in het bijzonder 
comité voor de sociale 
dienst. Antwoorden voor 
voorzitters en leden van 
het BCSD

Door VVSG, Vlaamse overheid – 
Agentschap Binnenlands Bestuur, 
Exello.net, Vlofin

In deze publicatie geven we een antwoord 
op alle soorten vragen die voorzitters en 
leden van het BCSD zich kunnen stellen:
• Waar en hoe situeert dit bijzonder

comité voor de sociale dienst zich
binnen het lokale bestuur?

• Welke bevoegdheden heeft het BCSD?
• Kan iemand uit het BCSD zich laten

vervangen bij afwezigheid?
• Wat is de verhouding tussen het BCSD

en de sociale dienst van het OCMW?

De inzichten die u in deze publicatie 
opdoet, zullen u helpen bij uw mandaat.

Wat is er zo speciaal aan de sociale 
dienst? Lees ons artikel  HIER . 

https://www.politeia.be/nl/publicaties/51155-codex+maatschappelijke+dienstverlening+5e+editie?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/156916-wegwijs+in+het+bijzonder+comite+voor+de+sociale+dienst?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/156916-wegwijs+in+het+bijzonder+comite+voor+de+sociale+dienst/read?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-NWS
https://www.politeia.be/nl/artikels/175805-wat+is+er+zo+speciaal+aan+de+sociale+dienst%3f?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-NWS
https://www.politeia.be/nl/publicaties/51155-codex+maatschappelijke+dienstverlening+5e+editie?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/156916-wegwijs+in+het+bijzonder+comite+voor+de+sociale+dienst?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
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Wegwijzer naar een 
integrale hulpverlening. 
Een gids doorheen de 
sociale rechten

Door Ria Vandaele, in samenwerking 
met VVSG

Veel lokale besturen proberen de doel-
stellingen van het Decreet Sociaal beleid 
optimaal te realiseren. Concreet komt dat 
neer op het garanderen van de sociale 
grondrechten voor alle burgers – met 
bijzondere aandacht voor de kwetsbare 
doelgroepen.

Medewerkers die de opdracht krijgen 
de informatie- en doorverwijsfunctie te 
realiseren, staan voor een enorme 
opdracht. De nodige kennis van de 
verschillende sociale voordelen en tege-
moetkomingen op zowel gemeentelijk, 
provinciaal, gewestelijk als federaal 
niveau is belangrijk. 

Deze pocket geeft veldwerkers ook de 
mogelijkheid om bij een huisbezoek 
de nodige informatie snel te kunnen 
opzoeken.

Welk OCMW is bevoegd?

Door VVSG

Deze pocket beantwoordt de cruciale 
vraag welk OCMW bevoegd is. Verder 
geven de auteurs aan welke kosten van 
maatschappelijke dienstverlening het 
bevoegde OCMW kan terugvorderen van 
de federale overheid of van een ander 
OCMW. 

De betreffende regelgeving is moeilijk 
om in de praktijk toe te passen: de wet 
dateert al van 1965 en de bewoordingen 
zijn niet altijd aangepast aan de maat-
schappelijke evoluties. Bovendien laten 
heel wat regels ruimte voor discussie. 
Deze pocket zorgt voor een helder over-
zicht en heel wat voorbeelden, zodat 
OCMW’s toch snel en efficiënt beslis-
singen kunnen nemen.

MEER INFO  
EN  

BESTELLEN

MEER INFO  
EN  

BESTELLEN

ONLINE
LEZEN

ONLINE
LEZEN

https://www.politeia.be/nl/publicaties/157768-wegwijzer+naar+een+integrale+hulpverlening+8ste+ed?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/157772-welk+ocmw+is+bevoegd?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/157768-wegwijzer+naar+een+integrale+hulpverlening+8ste+ed/read?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-NWS
https://www.politeia.be/nl/publicaties/157772-welk+ocmw+is+bevoegd/read?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-NWS
https://www.politeia.be/nl/publicaties/157768-wegwijzer+naar+een+integrale+hulpverlening+8ste+ed?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/157772-welk+ocmw+is+bevoegd?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
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Bouwen aan diversiteit: 
inspiratie voor lokaal 
integratiebeleid

Door VVSG en Agentschap Integratie en 
Inburgering

Samenleven in diversiteit is voor elke 
gemeente een pittige uitdaging. Daarom 
schuift de VVSG het thema naar voren 
als één van de negen grote maatschap-
pelijke uitdagingen voor de Vlaamse 
gemeenten in deze legislatuur. 

Voor deze publicatie werkte de VVSG 
nauw samen met het Agentschap 
Integratie en Inburgering. Ontdek hoe 
lokale besturen de prioritaire partners 
zijn van een succesvol Vlaams inte-
gratiebeleid, hoe ze hun regierol over 
het lokale integratiebeleid invullen en 
vind vooral ook inspiratie in de vele 
praktijkvoorbeelden. 

ABONNEMENT
HANDBOEK OCMW en 
vreemdelingen

Door VVSG

OCMW’s worstelen vaak met vragen over 
hun dienstverlening aan vreemdelingen. 
Dit handboek geeft onder meer mee welk 
OCMW bevoegd is en welke dienstver-
lening aan welke vreemdelingen geboden 
kan worden. Deze publicatie is gemaakt 
op maat van de maatschappelijk werker. 

Het handboek OCMW en vreemdelingen 
is een praktijkgericht, digitaal handboek. 
Dankzij de digitale formule beschikt u 
steeds over de meest actuele informatie 
en heeft u een zicht op de relevante wijzi-
gingen in de wet- en regelgeving. Een 
keer per jaar ontvangt u eveneens een 
printexemplaar van de volledige inhoud. 

MEER INFO  
EN  

BESTELLEN

MEER INFO  
EN  

BESTELLEN

ONLINE
LEZEN

https://www.politeia.be/nl/publicaties/155500-bouwen+aan+diversiteit+inspiratie+voor+een+lokaal+integratiebeleid?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/75637-ocmw+en+vreemdelingen?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/155500-bouwen+aan+diversiteit+inspiratie+voor+een+lokaal+integratiebeleid/read?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-NWS
https://www.politeia.be/nl/publicaties/155500-bouwen+aan+diversiteit+inspiratie+voor+een+lokaal+integratiebeleid?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/75637-ocmw+en+vreemdelingen?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
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MAAK KENNIS  met de nieuwste redactieleden van de reeks 
Bouwen aan een breed sociaal beleid!

Verzamelmap Instructies 
en richtlijnen OCMW en 
vreemdelingen

Door VVSG

In de verzamelmap met richtlijnen en 
instructies vindt u de belangrijkste 
selectie van omzendbrieven, richtlijnen 
en instructies. Deze zijn nergens anders 
gebundeld en dat maakt dit naslagwerk 
een absolute meerwaarde voor de dage-
lijkse praktijk! De verzamelmap met 
instructies zal 2 keer per jaar (of meer, 
afhankelijk van de actualiteit) worden 
aangevuld en geactualiseerd. 

Met deze reeks bieden we concrete 
inspiratie aan lokale mandatarissen 
en uitvoerders van het sociaal beleid 
in gemeenten, steden en OCMW’s. 
We geven lokale besturen duidelijke 
inzichten en concrete handvaten voor 
een krachtig sociaal beleid. 

De brede aanpak in deze reeks maakt 
duidelijk dat sociaal beleid een gemeen-
schappelijke opdracht is van de 
gemeente en het OCMW – en dat het niet 
kan toegewezen worden aan één dienst 
of één schepen.

In de reeks bundelen we uitgediepte 
bijdragen. We bouwen de cahiers – die u 
kunt verzamelen in een kaft – telkens op 
rond een centraal thema. Per cahier werkt 
onze kernredactie samen met gastre-
dactieleden die expert zijn inzake een 
bewust onderwerp.

De volgende titels 
verschenen al in deze 
cahierreeks:
Netwerken & regie, 

Vermaatschappelijking, 

Kinderrechten en 
grondrechten: een 
inleiding

ABONNEMENT

Bouwen aan  
een breed sociaal 
beleid:

MEER INFO  
EN  

BESTELLEN

MEER INFO EN BESTELLEN

https://www.politeia.be/nl/publicaties/156836-verzamelmap+instructies+ocmw+en+vreemdelingen?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/51647-bouwen+aan+een+breed+sociaal+beleid?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/artikels/230238-3+vragen+aan+onze+nieuwe+experts%3a+liselotte+alentijns+en+katty+creytens
https://www.politeia.be/nl/publicaties/156836-verzamelmap+instructies+ocmw+en+vreemdelingen?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/51647-bouwen+aan+een+breed+sociaal+beleid?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/233944-cahier+bouwen+aan+een+breed+sociaal+beleid+regie+en+netwerken+1?utm_medium=43988&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/233951-cahier+bouwen+aan+een+breed+sociaal+beleid+vermaatschappelijking+2?utm_medium=43988&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/233954-cahier+bouwen+aan+een+breed+sociaal+beleid+kinderrechten+en+grondrechten+een+inleiding+3?utm_medium=43988&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
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Sociaal Schaduwwerk: 

Door Mieke Schrooten, Rebecca Thys, 
Pascal Debruyne (eds.)

Sociaal schaduwwerk gaat over informele 
spelers in het welzijnslandschap zoals 
bijvoorbeeld burgerinitiatieven, zelforga-
nisaties, sociaal-sportieve praktijken of 
religieuze organisaties. Hun speelruimte 
neemt toe in een context van bespa-
ringen en vermarkting, van bureaucrati-
sering en vermaatschappelijking.

Toch onderschatten de formele spelers 
en de overheid nog vaak de waarde van 
dergelijke organisaties. Ze spelen kort 
op de bal, ze zijn laagdrempelig, ze 
munten uit in het werken in nabijheid – 
en bereiken ook mensen die moeilijk 
toegang hebben tot formele spelers. 
Ze zijn daarom belangrijke actoren om 
onderbescherming tegen te gaan. Vaak 
gebeurt dat met veel vrijwillige krachten.

Deze publicatie brengt een aantal van 
deze informele spelers naar voren en 
heeft daarbij aandacht voor hun relatie 
met de overheden.

Naar een toegankelijke 
gemeente

Door Inter, in samenwerking met de VVSG

Volgens Europees onderzoek heeft 
ongeveer 18% van de bevolking ouder 
dan 15 jaar een handicap. Bij mensen 
ouder dan 65 jaar stijgt dat tot bijna 36%. 
En door de vergrijzing van onze samen-
leving stijgen die aantallen jaar na jaar. 

Deze handleiding geeft het lokaal bestuur 
een referentiekader voor vandaag en de 
toekomst. Met nieuwe uitgangspunten, 
praktijkvoorbeelden en een leidraad om 
werk te maken van toegankelijkheid. 

Kies je voor nog meer gebruikscomfort 
voor ál je inwoners? Sta je garant voor 
een all-in-beleid waarbij al je burgers 
écht dezelfde kansen krijgen? In deze 
publicatie ontdek je als stad of gemeente 
hoe je dat realiseert. 

4 voorwaarden om uw gemeente 
toegankelijk te maken?  
Bekijk ze  HIER . 

MEER INFO  
EN  

BESTELLEN

MEER INFO  
EN  

BESTELLEN

https://www.politeia.be/nl/publicaties/156925-sociaal+schaduwwerk?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/155217-naar+een+toegankelijke+gemeente?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/artikels/189498-4+voorwaarden+om+uw+gemeente+toegankelijk+te+maken?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-NWS
https://www.politeia.be/nl/artikels/189498-4+voorwaarden+om+uw+gemeente+toegankelijk+te+maken?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-NWS
https://www.politeia.be/nl/publicaties/156925-sociaal+schaduwwerk?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/155217-naar+een+toegankelijke+gemeente?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
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100 basisbegrippen 
over sociaal wonen in 
Vlaanderen

Door Andy Dilles, in samenwerking met 
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen, HUURpunt en de VVSG

Een betaalbare en kwaliteitsvolle 
woning als basis voor het dagelijkse 
geluk: dat is waar sociaal wonen om gaat. 
Om dat sociaal woonrecht te realiseren 
steken heel wat organisaties de handen 
uit de mouwen: gemeenten, sociale 
huisvestingsmaatschappijen, sociale 
verhuurkantoren, de Vlaamse Regering 
en administraties – tot zelfs de private 
bouwsector.

Deze pocket beschrijft bondig 100 
basisbegrippen van sociaal wonen 
in Vlaanderen. De tweede editie 
is een grondige update van het 
basisboek dat in 2013 uitkwam. Want 
ondertussen zijn meer organisaties 
betrokken om sociaal wonen te verwe-
zenlijken, en zijn natuurlijk ook onze 
woonbehoeftes geëvolueerd.

Goed Wonen 
Inspiratieboek

Door VVSG

Dit boek biedt een selectie inspire-
rende praktijkverhalen om wonen voor 
iedereen te verbeteren. De cases in dit 
boek tonen dat alle Vlaamse gemeenten 
een antwoord zoeken op de grote woon-
uitdagingen: betaalbare woningen, 
aangename buurten, voldoende groen en 
ruimte.

‘Goed Wonen’ bespreekt onder meer 
kleine en grote initiatieven, specifieke 
uitdagingen of inclusieve projecten, inno-
vatieve en klassieke cases.  

MEER INFO  
EN  

BESTELLEN

MEER INFO  
EN  

BESTELLEN

https://www.politeia.be/nl/publicaties/13368-100+basisbegrippen+over+sociaal+wonen+in+vlaanderen?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/155433-goed+wonen+inspiratieboek?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/13368-100+basisbegrippen+over+sociaal+wonen+in+vlaanderen?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/155433-goed+wonen+inspiratieboek?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
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Leidraad voor het bestuur 
van een SHM

Door Björn Mallants, in samenwerking 
met VVSG

Sociale huisvestingsmaatschappijen 
(SHM) hebben een unieke positie in 
het Vlaamse publieke landschap. Als 
autonome vennootschappen hebben 
ze meestal via openbare besturen als 
belangrijkste aandeelhouders een 
duidelijke publieke verankering. De taak 
die ze uitvoeren is natuurlijk ook een 
openbare dienst.

De afgelopen jaren is duidelijk de keuze 
gemaakt door de Vlaamse overheid om 
de SHM’s te responsabiliseren: om ze 
binnen een algemeen kader de auto-
nomie te geven om werk te maken van 
een eigen beleid om de door de overheid 
voorziene doelen te realiseren.

De bestuurders van de SHM hebben dus 
een belangrijke verantwoordelijkheid het 
beleid mee vorm te geven. We geven in 
deze pocket een overzicht van de diverse 
aspecten waarmee een bestuurder van 
een SHM in aanraking komt. 

Ontdek HIER  hoe het bestuur van 
een Sociale Huisvestingsmaatschappij 
concreet zijn eigen accenten kan 
leggen. 

ABONNEMENT
Handboek Lokaal 
woonbeleid. Een regierol 
voor het lokaal bestuur
Door Xavier Buijs, Joris Deleenheer 
(VVSG) en Björn Mallants

Bij het organiseren van het lokaal woon-
beleid beschikken lokale besturen over 
de autonomie om zelf beleidskeuzes te 
maken en zo een eigen woonbeleid te 
ontwikkelen binnen de wettelijk bepaalde 
grenzen. De voornaamste aspecten 
van een woonbeleid zijn het stimuleren 
van sociale woonprojecten, het onder-
steunen van woonbehoeftige gezinnen 
en alleenstaanden en het bewaken van 
de kwaliteit van het woonpatrimonium 
en de woonomgeving. 
Dit handboek informeert de lokale 
overheden over alle instrumenten die 
beschikbaar zijn voor de uitvoering 
van een lokaal woonbeleid. De helder 
geschreven en praktijkgerichte teksten 
zijn erop gericht de verantwoordelijke 
binnen het OCMW, het gemeentebestuur 
en de huisvestingsmaatschappij te helpen 
bij de uitvoering van hun woonopdracht.

Wanneer spreken we van discrimi-
natie op de huisvestingsmarkt? Lees 
het volledige artikel HIER . 

MEER INFO EN BESTELLEN MEER INFO  
EN BESTELLEN ONLINE LEZEN

https://www.politeia.be/nl/publicaties/177492-leidraad+voor+het+bestuur+van+een+shm?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/51566-handboek+lokaal+woonbeleid?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/51566-handboek+lokaal+woonbeleid/read?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-NWS
https://www.politeia.be/nl/artikels/195961-wanneer+spreken+we+van+discriminatie+op+de+huisvestingsmarkt%3f?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-NWS
https://www.politeia.be/nl/artikels/212031-het+bestuur+van+een+sociale+huisvestingsmaatschappij+kan+z’n+eigen+accenten+kan+leggen?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-NWS
https://www.politeia.be/nl/publicaties/177492-leidraad+voor+het+bestuur+van+een+shm?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/51566-handboek+lokaal+woonbeleid?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
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Houvast voor de 
bestuurders van een 
sociaal verhuurkantoor

Door HUURpunt vzw en VVSG

Het idee achter een Sociaal Verhuur-
kantoor (SVK) is heel eenvoudig. Het 
SVK huurt als huurder een woning op 
de private huurmarkt en verhuurt deze 
woning vervolgens verder, waardoor de 
verhuurder een solvabele huurder krijgt 
die ervoor zorgt dat de huur betaald 
wordt en het wettelijk onderhoud van de 
woning opgevolgd wordt. 

Huurdersbegeleiding vormt de centrale 
taak van het SVK. Om dit te bewerkstel-
lingen is de hulp nodig van bekwame 
mensen die zich dagelijks met hart en ziel 
inzetten voor de goede werking van het 
SVK. Deze handleiding heeft tot doel uw 
rol en belang als bestuurder van het SVK 
te schetsen. 

Trots op mijn roots. 
Inspirerende verhalen over 
sociaal wonen

Door Els Matthysen, Björn Mallants 
en Vereniging van Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappijen

Gène Bervoets, Koen Crucke, Fred 
Deburghgraeve, Lynn Wesenbeek, Axl 
Peleman: het zijn bekende Vlamingen om 
verschillende redenen. Maar allemaal zijn 
ze trots op hun roots, trots op de sociale 
wijk waar ze opgroeiden.

Deze publicatie bundelt inspirerende 
verhalen van 24 bekende Vlamingen. 
De interviews zijn ondergebracht in drie 
thema’s: sociaal wonen als bron van soli-
dariteit, als bron van inspiratie en sociaal 
wonen als de kiem van wilskracht.

We leiden elk thema in met persoonlijke 
reflecties van experts die beroepsmatig 
nauw betrokken zijn bij sociaal wonen. 
Trots op mijn roots: ongezouten, soms 
met een kwinkslag, maar altijd recht 
vanuit het hart.

MEER INFO  
EN  

BESTELLEN

MEER INFO  
EN  

BESTELLEN

ONLINE
LEZEN

https://www.politeia.be/nl/publicaties/155275-houvast+voor+de+bestuurders+van+een+sociaal+verhuurkantoor?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/55700-trots+op+mijn+roots?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/55700-trots+op+mijn+roots/read?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-NWS
https://www.politeia.be/nl/publicaties/155275-houvast+voor+de+bestuurders+van+een+sociaal+verhuurkantoor?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
https://www.politeia.be/nl/publicaties/55700-trots+op+mijn+roots?utm_medium=Digitale%20brochure&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-COMM-PUB
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De nieuwe digitale kennisdatabank  
voor de Vlaamse lokale besturen

Met Extenso krijgt uw lokaal bestuur:

 · één abonnement met toegang voor 
alle medewerkers en alle manda- 
tarissen van het lokaal bestuur;

 · onbeperkte toegang tot het  
 VVSG -kennisnetwerk;

 · de vakinformatie van de VVSG en 
Politeia;

 · de gecoördineerde en  
gecodificeerde wet- en regelgeving, 
vragen en antwoorden, omzend-
brieven, parlementaire vragen en 
rechtspraak van  Inforum ;

 · de commentaarteksten, de ‘goede 
praktijken’ en de modellen van  
Politeia;

 · de overheidsdatabank van  Pinakes  
met 134.000 contactpersonen en 
26.000 diensten, instellingen en 
organisaties.

Meer info of een demo? 
Contacteer 

 extenso@pinakes.be 

https://www.vvsg.be/?utm_medium=43988&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-NWS
https://www.inforum.be/?utm_medium=43988&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-NWS
https://www.pinakes.be/nl?utm_medium=43988&utm_source=Digitale%20brochure&utm_campaign=OSB-NWS
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